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Introdução

Resultados e Discussão

O presente estudo tem o objetivo de elaborar uma
proposição de plano de ação para a prevenção e
redução da doença cárie, permitindo assim
melhorias na atenção em saúde bucal e nos
índices epidemiológicos da doença no município
de Serrania. A implantação de Equipe de Saúde
Bucal no município de Serrania, MG ocorreu em
agosto de 2007, visto da necessidade e também
a dificuldade de acesso dessa população quanto
ao serviço de saúde bucal.

A proposta de ação foi realizada de acordo com o
PES. Identificados os principais problemas de
saúde, as causas e conseqüências, o problema
selecionado como prioritário foi doença cárie.
Foram identificados os seguintes nós críticos:
baixa adesão ao serviço de saúde bucal; falta de
programas de educação, prevenção efetiva e de
ações individuais. Desenhos das operações
foram
definidas:
flexibilizar
horários
de
atendimento compatíveis com a necessidade,
criação de vínculo com a comunidade,
programação educacional e preventiva e ações
individualizadas.

Elaboração de uma proposta para planejamento
do serviço de saúde bucal do PSF Pró - Família,
município de Serrania, MG.

Metodologia
Para elaboração do plano de ação foram
realizadas três etapas:
1- diagnóstico situacional em saúde, realizado de
acordo com CAMPOS et al (2010) em junho de
2010;
2- revisão bibliográfica: artigos científicos em
português publicados a partir de 2004 com
palavras-chave: planejamento em saúde bucal e
planejamento odontologia e;
3- elaboração do plano de ação, utilizando o
Planejamento Estratégico Situacional (PES).

.

Objetivo(s)

Considerações finais
A partir da realização do diagnóstico situacional,
pode-se planejar ações em saúde bucal
importantes que garantam uma melhora na
qualidade da assistência prestada na atenção
básica do município.
O impacto das ações propostas pelo plano de ação
poderá ser analisado a partir de um maior acesso
da população adscrita do PSF Pró - Família à
assistência odontológica e, conseqüentemente,
melhores índices epidemiológicos no município e
redução da doença cárie e demais agravos bucais.
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